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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟI - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

Υπόψιν:           Δημάρχου 

 

Θέμα: Πρόσκληση Συμμετοχής Δήμων στο Έργο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ECO SENSE: ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 

 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «ECO SENCE» 

(Σήμανση ECO SENSE: Ηγεσία στον Μετριασμό και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) το 

οποίο χρηματοδοτείται από τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ).  

Το  έργο στοχεύει να υποστηρίξει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων – Μελών της 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων 

διαχείρισης / μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος και προσαρμογής τους στην 

κλιματική αλλαγή μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ECO SENSΕ και των εργαλείων της. 

Η πλατφόρμα ECO SENSE που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων θα 

αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο των Δημοτικών Επιχειρήσεων το οποίο θα χρησιμεύσει 

στα εξής: 

• Παρακολούθηση, υπολογισμός και τήρηση ψηφιακού αρχείου ενεργειακών 

καταναλώσεων, ανθρακικού αποτυπώματος και περιβαλλοντικών δεικτών. 
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• Ανάλυση, καθορισμός και ψηφιακή απεικόνιση της τρωτότητας της κάθε 

επιχείρησης στην κλιματική αλλαγή, 

• Προσδιορισμός στοχευμένων προτάσεων - παρεμβάσεων, καθώς και πρόβλεψη της 

αποτελεσματικότητας τους για κάθε διαφορετική περίπτωση με χρήση προηγμένων 

υπολογιστικών αλγορίθμων. 

• Δημιουργία του βέλτιστου πλάνου για τον μετριασμό/προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και 

της ευρύτερης περιοχής. 

 

Μέσω του έργου, θα επιλεχθούν δεκαπέντε (15) Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων – 

Μελών της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, οι οποίες θα αποτελέσουν και την πιλοτική εφαρμογή.   

Παράλληλα, πέντε (5) από τις επιλεγμένες Δημοτικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν 

Πιστοποιητικό Σήμανσης ECO SENSE, με βάση τις δράσεις που υλοποιούν για τον μετριασμό 

/ προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Παρακαλούμε πολύ να μας επιβεβαιώσετε τo ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στο έργο 

και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 

Με εκτίμηση 

Ιωάννης Γεώργιζας 

Γενικός Διευθυντής 

Δικτύου Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 

 
 

 


